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Bc. Pavlína Kortusová se v předložené diplomové práci věnuje tematice výkonu a jeho specifik v 
testu Rey-Osterriethovy figury  u osob se schizofrenním onemocněním. Diplomová práce je součástí 
vytvoření českých norem pro tento test. ROCF patří k významným a nejčastěji užívaným klinickým 
a neuropsychologickým testům. Pro jeho diagnostickou jednoduchost a efektivnost  zároveň je 
vysoce ceněnou testovou metodou. Přesto v ČR chybí aktuální normy a manuál umožňující přesné 
skórování a následnou odpovídající interpretaci. Jedním z charakteristických znaků u 
schizofrenního onemocnění je deficit v oblasti kognitivních funkcí, a proto je důležité mít efektivní 
nástroj, který  nám umožní popsat a srovnat výkon v této oblasti. Přínos diplomové práce Bc. 
Pavlíny Kortusové je tímto jednoznačný, výběr tématu a jeho zpracování hned v úvodu oceňuji.

Diplomová práce je po formální stránce členěna na teoretickou a empirickou část. Celkově je 
napsaná na 125 stranách, včetně příloh a seznamu literatury, samotný  text má 83 stran. Seznam 
literatury je bohatý  (70 zdrojů). Použité zdroje odpovídají tématu i aktuálnosti, poukazují na 
orientaci autorky v tématu. Celkově je diplomová práce napsaná na kvalitní formální úrovni, 
kapitoly jsou přehledně členěné, grafická úroveň taky odpovídá vysoké kvalitě práce.

Teoretická část je převážně věnována detailnému obeznámení s metodu ROCF. Autorka seznamuje 
s její historií, vývojem, psychometrickými kvalitami, administrací, interpretací výsledků, klinickým 
a neuropsychologickým využitím. V další části se věnuje diagnostice kognitivních funkcí testem 
ROCF u schizofrenní populace. Vzhledem k tématu práce se autorka dále zaměřila na otázku 
kognitivního deficitu u schizofrenie a následně na specifika výkonu v ROCF u osob se 
schizofrenním onemocněním. Teoretická část je napsaná na kvalitní úrovni, odborně, přehledně. Už 
samotnou teoretickou část považuji za cenný  materiál k uveřejnění. Je výborným přehledem k 
seznámení se s uvedenou metodu.  

V emprické části se autorka věnuje specifikám výkonu v testu ROCF u osob se schizofrenním 
onemocněním. Výzkumný  projekt  byla realizován ve spolupráci s Národním ústavem duševního 
zdraví. V první fázi výzkumného projektu autorka porovnávala výkon osob se schizofrenním 
onemocněním se zdravou populací. V druhé části se věnuje otázkám možného vlivu pohlaví, věku a 
stupně dosaženého vzdělání na výkon v ROCF. Dále autorka zkoumala délku neléčené psychózy  a 
výšku dávky antipsychotické mediakce v souvislosti s výkonem v ROCF. Zaměřila se taky na 
analýzu provedení jednotlivých elementů figury testu a jejich porovnání u obou výzkumných 
skupin. Výzkumný soubor tvořilo 130 probandů vě věku 16 - 45 s diagnózou schizofrenie, v čase 



vyšetření bez psychotické symptomatologie, po první atace s výskytem prvních příznaků do 1 roku. 
Kontrolní skupinu tvořilo 80 probandů vybraných na základě stanovených kritérií. Záznam výkonu 
v ROCF byl autorkou “zaslepeně” skórován z důvodu meziskupinového zkreslení, což  hodnotím 
pozitivně. Autorka v rámci empirické části jasně formulovala cíle práce i hypotézy. Při formulaci 
hypotéz vycházela z nastudované literatury. Průběh výzkumu, výzkumnou i kontrolní skupinu a 
výsledky řádně a přehledně popsala. 
Diskuse je obsáhlá, napsaná opět  s odbornou erudicí a s patrnou znalostí tématu. Autorka se zde 
vrací k výsledkům provedené statistické analýzy, přináší psychologické zamyšlení a srovnání s  
výsledky již  zejména v zahraničí provedenými výzkumnými studiemi, věnuje se limitům 
realizovaného výzkumu. Přináší zajímavé doporučení pro další výzkumné studie. 
Výsledky práce jsou převážně ve shodě s uváděnými zahraničními studiemi. Za zajímavou úvahu 
považuji možnost  ovlivnění výkonu v ROCF jinými charakteristikami než  pohlavím (s. . Omezení 
možnosti interpretace vlivu vzdělání je pro mě srozumitelné, vztahuje se k němu obtížná výzkumná 
dosažitelnost lidí se základním vzděláním i dosažení ukončeného vysokoškolního vzdělání u osob 
se schizofrenním onemocněním. Za přínosné považuji i výsledky analýzy výkonu u jednotlivých 
elementů figury u výzkumné i zdravé populace.
 
Bc. Pavlína Kortusová prokázala schopnost na odborné úrovni pracovat s odbornou literaturou, 
sestavit a realizovat výzkumný  projekt, kvalitně zhodnotit a diskutovat výsledky práce i její 
metodologický  design. Výsledky považuji za cenné k dalšímu publikování. Kromě výsledků práce 
týkajícich se specifik výkonu osob se schizofrenním onemocněním v testu ROCF a dalších v práci 
popsaných srovnání a analýz, považuji za důležitý  přínos práce i autorčino doplnění specifikace 
skórování u některých elementů figury, které by  mělo napomoct jejich přesnějšímu skórování, 
snížení v jeho chybovosti a tím i zlepšení interpretace výsledků.

Předložená diplomová práce Bc. Pavlíny Kortusové splňuje požadavy kladené na diplomové 
práce. Doporučuji jí k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně.
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